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Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous
Aika:
Paikka:

perjantai 20.12.2019 kello 9.05-11.48
MMM kokouskeskus (Jakovara), Helsinki
Ruokavirasto (Oras), Seinäjoki

Osallistujat
Helsinki:
Taina Väre, Suomen Kuntaliitto
Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos
Sami Tantarimäki, Turun yliopisto
Heta Ratasvuori, MMM (klo 10.55 saakka)
Taina Vesanto, MMM
Leena Anttila, MMM
Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Teemu Hauhia, Ruokavirasto
Marianne Selkäinaho, MMM
Kutsutut asiantuntijat:
Meri Kiikkala, MMM
Sinna Seppänen, Ruokavirasto
Hanna Lilja, Ruokavirasto
Juha-Matti Markkola, Ruokavirasto
Seinäjoki:
Juha Rutanen, MANE
Paula Erkkilä, Kuudestaan ry
Kutsutut asiantuntijat:
Tuomas Metsäniemi, Ruokavirasto
Pirjo Onikki, Ruokavirasto
Sinikka Torssonen, Ruokavirasto
Etänä:
Raisa Ikonen, Ruokavirasto
Ann-Sofi Backgren, MANE
Marko Mäki-Hakola, MTK (klo 10.45 lähtien)
1. Kokouksen avaus kello 9.00
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
1.1.2020 verkostopalvelut-yksikössä aloittava verkostoasiantuntija Salla Pätilä
(HTM) esittäytyi.
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2. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Käsitellään kalatalousverkoston ajankohtaiset (alkuperäisen esityslistan
kohta 5) kalatalousverkoston toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä
(esityslistan kohta 3).
Päätös: esityslista hyväksyttiin em. muutoksella.
3. Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos 2020-2021
 Toimintasuunnitelman esittely
Esiteltiin maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaluonnos (ks. erillinen
esitys). Ensi vuonna on tulossa tähän vuoteen verrattuna isompia
tapahtumia: Älykkäät maaseudut -kiertue, Maaseutuparlamentti ja
Maaseutugaala. Yhdessä tekeminen nousee tänä vuonna vahvemmin
esiin. Temaattiseen työskentelyyn ei ole tulossa muutoksia.
Kommentteja:
-Koordinaatiohankkeet: verkostolla on tässä oma roolinsa, jota
tulisi terävöittää. Sama koskee verkoston roolia EIP-hankkeiden
suhteen: tehostettua viestintää EIP-hankkeista tulisi lisätä.
Todettiin, että hanketapaamisten kutsut tulee jatkossa lähettää
maaseutuverkoston ohjausryhmälle, jonka jäsenet voivat välittää
tietoa eteenpäin.
-Toimintasuunnitelmasta tulisi näkyä, että käsillä on viimeinen
ohjelmavuosi: ollaan menossa kohti sulkemista ja tarvitaan
vahvaa viestinnällistä panostusta sen kertomiseen, mitä ollaan
saatu aikaan.
-Keskustelua ruotsinkielisestä teemaryhmästä:
Kentältä on tullut palautetta, että ruotsinkielistä toimintaa tulisi lisätä.
Päätettiin tehdä ruotsinkielinen kysely, että kyseiseltä toimijakentältä
saadaan kartoitettua tarpeet ja teemat työryhmän suhteen. Positiivinen
tahtotila löytyy tehdä ruotsinkielistä työtä, mutta tahdon ilmaisun ja
tarkemman sisällön tulee tulla kentältä. Käsitellään asiaa lisää
seuraavassa kokouksessa kyselyn tulosten pohjalta.
- Esiteltiin Älykkäät kylät -työryhmän ensi vuoden toimintasuunnitelma
(ks. erillinen esitys), josta esiin nostettiin mm. Kuituverkkoseminaari,
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Älykäs kylä -kilpailuun liittyvät tapahtumat sekä Suomi Areenaan
osallistuminen.
-Käytiin läpi Tulevaisuuden tuottajien ensi vuoden toimintasuunnitelma,
jonka toimenpiteet on jaoteltu kuuteen pääkohtaan (ks. erillinen esitys).
Nuoret ovat ryhmän keskeinen kohderyhmä. Työryhmän kokoonpanoon
on tulossa kaksi uutta jäsentä: Reetta Palva / Työtehoseura ja Anne
Laitinen / Agrologien Liitto.
~Reko-lähiruokarenkaat (renkaiden ylläpitäjät) ovat kysyneet
matka-apurahaa yhteispohjoismaalaiseen tapaamiseen Ruotsiin,
matkan budjetti on noin 7500 €. Keskusteltiin, millä perusteella
matkalle pääsevät valikoituvat, onko valinta tasa-arvoinen eikä
suosi ketään? Todettiin olevan hyvä asia, että positiivista virettä
löytyy ja asiaa on osattu tiedustella. Esiin nostettiin ajatus, että
matka voisi olla osa-avusteinen eli ei korvattaisi matkan kaikkia
kuluja. Lisäksi esitettiin, että mahdollisuutta matkalla
osallistumiseen ei tarjota pelkästään yhdelle ryhmälle vaan
mukaan voisi tulla edustajia myös muista vastaavista ringeistä.
Muistutettiin, että matkalle lähtö tuo mukanaan
viestintävelvollisuuden. Mikäli ruotsinkielinen työryhmä
perustetaan, matka tulisi linkittää tämän työryhmän toimintaan eli
edustus heidän ryhmästään tulisi saada matkalle mukaan
(synergiahyöty).
->Todettiin, että ohjausryhmä ei suoraan puolla eikä evää
matkaa. Modifioimalla asiaa tästä saadaan hyvä kokonaisuus,
joka sopii osaksi Tulevaisuuden tuottajien ryhmän toimintaa.
-Esiteltiin vuoden 2020 koulutussuunnitelma, joka on tehty uuteen
Eventos-palveluun (ks. erillinen esitys).
-käytiin läpi ensi vuoden tapahtumakohtaista budjettia ja koko toimintaa
koskevaa toteumaa sekä tämän vuoden osalta (11/2019) että koko
tähänastiselta kaudelta (myös tulevat budjetit). Tuotiin ohjausryhmälle
tiedoksi, että seurantakomia hyväksyi ohjausryhmälle viime kokouksessa
esitellyn muutoksen, jossa siirrettiin rahoja verkoston
toimintasuunnitelmasta rakenteet -osioon. Todettiin, että tilaisuuksia
tulee nykyisessä taloustilanteessa tehdä edelleen kustannustehokkaasti
sekä aikataulullisesti ja työnjaollisesti järkevästi.
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Maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaa työstetään em. kommentit
huomioiden. Toimintasuunnitelma tulee hyväksyttäväksi helmikuun
kokoukseen.


Viestintäsuunnitelman esittely
Esiteltiin viestinnän vuoden 2020 tavoitteet (ks. erillinen esitys).
Viestinnän kohderyhmäjaottelussa tulisi nostaa esiin keskeiset
sidosryhmät ja poliittiset päättäjät niin paikallisesti, alueellisesti ja
valtakunnallisesti (nyt mainittu ainoastaan tuensaajat ja suuri yleisö).
Lisäksi merkittävänä kohderyhmänä tulee nostaa esiin hanketoimijat,
joista monet eivät ole kuulleet viestintäverkostosta: yhteistyökuvioita
tulee siis kehittää edelleen. Myös kuntien ja maakuntaliittojen roolin
huomioiminen viestinnän kohdentamisessa toivottiin tuotavan esiin.
Todettiin, että lisätään viestintäsuunnitelmaan siirtymäkautta koskevat
viestinnälliset toimenpiteet.



kalatalousverkoston toimintasuunnitelman 2020 esittely
Esiteltiin kalatalousverkoston ensi vuoden toimintasuunnitelma (ks.
erillinen esitys), tänä vuonna toiminnan jaottelussa on kokeilussa
vuosikello kvartaalijaolla.

4. Maaseutuverkostotoiminnan ajankohtaistilanne
 Maaseutuverkoston ajankohtaiset
-Salla Pätilä aloittaa ensi vuoden alussa verkostoasiantuntijana.
-Maaseutu.fi-sivusto tullaan siirtämään uudelle alustalle, koska sopimus
Solitan kanssa on päättymässä helmikuussa. Kyseessä on lähinnä
tekninen muutos. Tässä yhteydessä voidaan myös EU:n
saavutettavuusdirektiivi ottaa huomioon.


Viestinnän ajankohtaiset
Käytiin läpi viestinnän ajankohtaiset (ks. erillinen esitys), jossa kerrottiin
mm. viestintäverkoston Brysselin matkan terveiset.



Tulevaisuuden tuottajat
Ryhmän ajankohtaiset asiat tulivat esiin toimintasuunnitelman esittelyn
yhteydessä.



Älykkäät kylät
Syksyn kohokohtana oli Smart Villages -työryhmän kokous Hämeessä,
jonne kokoontui asiantuntijoita ja virkamiehiä eri EU-jäsenmaista
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pohtimaan älykkäitä kyliä:
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/uutiset/uutiset-2019/alykkaatkylat-tuovat-hameeseen-asiantuntijoita-ympari-eurooppaa/
-Älykäs kylä -kiitoratapäivä järjestettiin Tampereella 23.11.
5. Muut asiat
 Matkalaskut 23.12. klo 11 mennessä
Vuotta 2019 koskevat matkalaskut liitteineen tulee toimittaa 23.12. klo
11.00 mennessä hanna.lilja@maaseutu.fi. Taustaorganisaation kautta
laskutettavat ostolaskut ehtii toimittaa vielä ensi vuoden alkupäivinä.


6.

Trurallab järjestetään Ruotsissa elo-syyskuussa. Syyskuun loppupuolen
todettiin olevan liian lähellä Maaseutuparlamenttia. Neuvotellaan asiasta
ruotsalaisten kanssa, ohjausryhmää informoidaan ajankohdasta.

Seuraavan kokouksen ajankohta
 Maaseutuverkostotyöpaja 13.2.2020
Maaseutuverkostotyöpaja järjestetään 13.2.2020, kutsuttavat tahot sekä
substanssin että hallinnon puolelta mietitään mahdollisimman
monipuolisesti liittyen uuden kauden verkostotoimintaan.


Helmikuu
Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään helmikuussa 2020, tarkempi
ajankohta kartoitetaan ensi vuoden alussa. Mahdollinen ja
todennäköinen ajankohta on 13.2.2020 iltapäivä,
maaseutuverkostotyöpajan jälkeen.
Hyvän joulun toivotus kaikille!

Taina Vesanto
puheenjohtaja
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sihteeri
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